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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
- Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
- Ga naar www.edu-actief.nl/licentie
- Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
- Volg de stappen.
- Daarna kun je aan de slag!

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

OPDRACHTEN VOOR KB EN GL
Doe jij de kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg? Dan zitten er speciale opdrachten voor jou in
het werkboek. Je herkent deze opdrachten aan de volgende pictogrammen:

KB opdracht voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg

GL opdracht voor leerlingen van de gemengde leerweg.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennismaken met plaatmateriaal

Bij een metaalbewerkingsbedrijf worden producten van metaal gemaakt. Bijvoorbeeld van
plaatmateriaal. Plaatmateriaal vind je bij veel producten in ons dagelijks leven. Kijk maar eens naar
de koelkast, de wasmachine, de afzuigkap of de auto’s op straat.
Verschillende onderdelen van deze producten worden gemaakt door de plaatbewerker.

Als plaatbewerker werk je bij een bedrijf met heel veel soorten machines. Zoals knipmachines,
snijmachines, buigmachines en ponsmachines. Je hebt meestal een leidinggevende die vertelt welke
opdrachten je moet uitvoeren en hoe.

Een plaatbewerker is een vakman/-vrouw die veel gevoel moet hebben met het materiaal waar deze
mee werkt. Als vakman/-vrouw zul je niet snel zonder werk zitten. Ook kun je in dit beroep een prima
salaris verdienen. Je maakt onderdelen uit platen van metaal of kunststof. Voor dit beroep moet je
werktekeningen kunnen lezen, onderdelen kunnen aftekenen en machines kunnen instellen. Daarna
worden de onderdelen in elkaar gezet. Ze moeten natuurlijk wel passen, dus je moet ook nauwkeurig
kunnen werken. Vaak werk je met mensen samen, bijvoorbeeld omdat je de onderdelen alleen niet
kunt tillen.

BRON Lees Tekstbron 3.1 Werken met plaatmateriaal. Maak daarna opdracht 1 tot en met 5.

1. Noem nog vier producten die je van plaatmateriaal maakt.
1.

2.

3.

4.

2. Kun je in de omgeving van jouw school een bedrijf noemen waar ze plaat bewerken?
a. Als je geen bedrijf weet, overleg dan met je docent of je een metaal- of plaatbewerkingsbedrijf

mag opzoeken via internet. Hoe heet het plaatbewerkingsbedrijf bij jou in de buurt?
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b. Wat is jouw eerste indruk van dit bedrijf?

3. Als je bij een metaalbewerkingsbedrijf werkt, heb je collega’s.
a. Een plaatbewerker moet vaak samenwerken met anderen. Zou dit bij jou passen?

Ja / Nee
b. Waarvoor heb je voor het laatst met iemand samengewerkt?

4. Een plaatbewerker moet nauwkeurig kunnen werken, omdat onderdelen in elkaar moeten
passen. Past nauwkeurig werken bij jou?

a.

Ja / Nee
b. Wat is het laatste ding dat jij zelf in elkaar hebt gezet?

5. Een plaatbewerker werkt met veel machines die ook ingesteld moeten worden. Lijkt het je leuk
om met machines om te gaan?

a.

Ja / Nee
b. Wat wordt volgens jou bedoeld met het woord ‘aansprakelijk’?

c. Veiligheidsregels zijn er vooral om een bedrijf te beschermen tegen hoge kosten.
Ja / Nee

d. Als je bij een bedrijf komt en je vraagt niet naar de veiligheidsregels, moet je de veiligheidsregels
wel / niet opvolgen.

e. Soms zijn er werkzaamheden waarbij je geen rekening hoeft te houden met de veiligheid van
jezelf of anderen.
Juist / Onjuist

6. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.
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Taak 2 Leerdoelen bij Deel A

Als je als plaatbewerker gaat werken, moet je:
1. veilig kunnen werken met machines en gereedschappen
2. letten op de veiligheid van jezelf en anderen
3. netjes en precies kunnen werken
4. de instructies die je gekregen hebt precies kunnen opvolgen
5. de gangbare soorten plaatmateriaal kunnen herkennen en beschrijven
6. aan de hand van tekeningen een uitslag kunnen overnemen op plaat
7. weten welke aftekengereedschappen er zijn
8. platen op de juiste maat kunnen knippen
9. zorgvuldig omgaan met (het instellen van) plaatbewerkingsmachines
10. meetgereedschappen kunnen gebruiken.

7. Natuurlijk is het logisch dat je rekening houdt met je eigen veiligheid.
Waarom is het bij plaatwerken ook belangrijk om rekening te houden met de veiligheid van
anderen?

8. Als je een opdracht hebt gekregen en er zijn afspraken over gemaakt, is het belangrijk dat je deze
precies opvolgt.
a. Waarom denk je dat dit zo belangrijk is?

b. Kom jij altijd je afspraken na?
Ja / Nee

c. Hoe voel jij je als iemand anders een afspraak niet nakomt? Je mag meer antwoorden kiezen.

boos
blij
opgelucht
verdrietig

gefrustreerd
zenuwachtig
lacherig

9. Als je als plaatbewerker aan de slag gaat, moet je ook goed kunnen nadenken.
a. Bij het knippen van plaat moet je er altijd voor zorgen dat de plaat zo voordelig mogelijk geknipt

wordt. Waarom?

Dan bespaar je tijd.
Dan bespaar je geld.
Dan wordt het product mooier.
Dan kun je het product makkelijker maken.

b. Machines moeten altijd voordat je ze gaat gebruiken ingesteld worden. Wat zal er kunnen
gebeuren als je gaat werken met een verkeerd ingestelde machine?
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10. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

11. Bekijk Taak 4 tot en met 10. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.

6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

25Kennismaken met
plaatmateriaal

1

15Leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

150Werken met
plaatmateriaal

4

100Een uitslag overnemen op
plaat

5

100Werken met machines6

100Het knippen van de uitslag7

50Het buigen van het bakje8

20Terugkijken en verder
kijken

9

30Voorbereiden op de toets10

Aan de slag
Na de tijd die je op school gezeten hebt, wil je aan het werk om geld te verdienen. Jouw idee is om een
eigen bedrijf te beginnen. Je hebt een ruimte gehuurd en machines gekocht. De eerste mogelijke klant
komt binnen met de vraag of je tafelspiegels wilt gaan maken.
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Taak 4 Werken met plaatmateriaal

Om de order te krijgen moet je eerst gaan uitzoeken hoe hard of hoe zacht de materialen zijn waarmee
je gaat werken. Je vraagt je af: ‘kan ik fouten tijdens het bewerken van het materiaal herstellen? En:
hoe kan ik de verschillende soorten plaatstaal herkennen?’

BRON Lees Tekstbron 3.1 Werken met plaatmateriaal, Tekstbron 3.2 Stalen plaat en Tekstbron 3.3 Rvs-,
aluminium- en kunststofplaat. Maak daarna opdracht 12 en 13.

VOORBEREIDEN
12. Beantwoord de volgende vragen.

a. Op zwarte plaat zit een hard laagje. Wat is de naam van deze laag?

b. Hoe voorkom je dat nieuwe blanke platen gaan roesten?

c. Hoe noemen we platen die na het walsen door een bad van vloeibaar zink gaan?

13. Zijn de stellingen waar of niet waar? Omcirkel je antwoord.
a. De walshuid op platen zorgt ervoor dat de platen moeilijker te lassen zijn.

Waar / Niet waar
b. Zink zorgt ervoor dat de staalplaat beter beschermd is tegen roest.

Waar / Niet waar
c. Zincorplaten roesten erg moeilijk.

Waar / Niet waar
d. Hoe kun je gegalvaniseerde plaat herkennen?

Tip! Zo gaat het in de praktijk bij veel mensen (niet alleen jongeren, hoor!):
Je kijkt in het boek om te zien wat je moet doen. Je pakt de werktekening, je gereedschap en je
materiaal. En hup aan de slag.
Als je het niet meer weet, ga je naar de docent. Na een tijdje wachten zeg je: ‘Ik snap er niks van!’ De
docent vraagt dan: ‘Wat snap je dan niet?’
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Om dit te voorkomen is het handig om je boek bij het werk te hebben en te werken volgens de stappen
bij de opdracht. Zet een kruis bij de stap die je gedaan hebt.
Ook is het handig om altijd een pen of potlood in de borstzak van je werkkleding te hebben.

UITVOEREN
Tegenwoordig worden vliegtuigen gelijmd in plaats van geklonken. Wist je trouwens dat ook de opbouw
van een trailer nu volledig wordt gelijmd?

14. Jouw nieuwe klant wil ook een lijmverbinding in het deksel. Om te testen hoe sterk zo’n verbinding
is maak je een proefverbinding. Zorg dat je op alle proeven je naam zet met een graveerpen.

Je hebt hiervoor nodig:
• twee plaatjes aluminium van 100 mm lang, 40 mm breed en 2 mm dik
• een kitspuit met een tube lijm, bijvoorbeeld Sikaklex 221 lichtgrijs of Bostik hightack. (Andere

lijmen kunnen een ander resultaat geven.)
• een lijmtang
• een bankschroef
• fijn schuurpapier
• een potlood of stift
• een maatlat of rolmaat.

a. Teken op beide plaatjes een lijn op ongeveer 30 mm van de kant.
b. Schuur beide vlakjes met een vel fijn schuurpapier. Na het schuren mag je niet meer met je

vingers aan het geschuurde vlak komen.
c. Spuit met de kitspuit een klein beetje lijm op een klein stukje van de randen en een klein beetje

in het midden op één van de vlakken. Het heeft geen zin om er veel op te doen.
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d. Klem beide delen op elkaar met een lijmtang.

e. De vlakken zijn gelijmd, maar de lijm moet nog drogen. Bij de Bisonlijm die gebruikt is op de
afbeelding, is de droogtijd 48 uur. Vraag aan je docent hoe lang jouw werkstuk moet drogen.
Leg het werkstuk op een veilige plaats om de lijm te laten drogen. We gaan later verder met
deze opdracht.

15. Elk materiaal heeft bepaalde eigenschappen. Aluminium is zacht. Hoe zacht precies ga je met
deze proef ontdekken.
Je gaat een 8 slaan van een aluminiumstrip.

Je hebt hiervoor nodig:
• een aluminiumstrip van 250 mm lang, 20 mm breed en 1 mm dik
• een bankhamer
• een houten hamer of kunststofhamer
• een aambeeld
• een stift
• een maatlat.
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a. Teken met behulp van een stift en een maatlat een kruis op de strip.
b. Klop op het aambeeld met de pen van de hamer het linkeronderdeel en het rechterbovendeel

rond.
c. Sla op gelijke afstand van elkaar deukjes in de strip.

Tip! Kijk goed hoe deze leerling de hamer vasthoudt.
Met je duim boven op de hamersteel krijg je gevoel voor de richting waarin je slaat.

d. Zorg dat je niet met de hamer over het midden van de strip komt.
e. Als de strip opkrult, sla je deze weer vlak met een houten hamer.

f. Zorg dat je niet zo hard slaat dat de buitenkant van de 8 scheurt. Bewaar de 8 goed.

16. Je gaat weer verder met de lijmverbinding van opdracht 14.
a. Pak je lijmverbinding.
b. Verwijder de lijmtang.
c. Zet één deel van de verbinding in de bankschroef en zet op de andere kant de lijmtang.
d. Draai de lijmtang één keer helemaal rond.
e. Bekijk het resultaat.
f. Bewaar de lijmverbinding goed.

17. In deze proef ga je ontdekken wat er gebeurt als je staalplaat vervormt. Hoe moeilijk of makkelijk
is dit? En kun je vervormde plaat herstellen?

Je hebt hiervoor nodig:
• een staalplaat van blank staal van 180 mm lang, 100 mm breed en 1 mm dik
• een bankschroef
• een stalen bankhamer
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